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Impacto da instabilidade climática 
 

IMPACTO DA INSTABILIDADE CLIMÁTICA NA EVOLUÇÃO DE DOENÇAS 

A instabilidade climática ocorrida nos dias 2 e 3 de Julho de forma aleatória em toda a Região resultou 

na ocorrência de precipitações intensas e/ou granizo que podem justificar a adopção de uma das 

seguintes estratégias de protecção fitossanitária:  

- Nas vinhas onde se registou queda de granizo, deve ser efectuada de imediato uma aplicação de 

produtos que contenham folpete e/ou adubos foliares à base de cálcio, pela sua acção cicatrizante de 

modo a reduzir os prejuízos verificados; 

- Nos locais onde se registaram fortes precipitações (superior a 10 mm), e ainda não foi atingido o 

estado fenológico “Fecho do Cacho”, ocorreram condições para novas infecções primárias de Míldio, 

devendo nestes casos proceder-se à aplicação de produtos penetrantes, com acção curativa e/ou anti-

esporulante, em mistura com cobre.   

 

OÍDIO 

Tendo em conta o forte desenvolvimento vegetativo da vinha e a elevada humidade relativa que se 

tem registado, mantemos as recomendações da circular anterior. 

 

PODRIDÃO CINZENTA 

Para além da presença de traça-da-uva, a precipitação registada poderá conduzir à instalação de 

podridão cinzenta nos cachos, pelo que recomendamos que procedam ao arejamento da zona dos 

cachos. Nos casos em que as vinhas estejam localizadas em zonas de risco (elevada humidade, 

fertilidade do solo) ou castas sensíveis e caso ainda não estejam no fecho do cacho, poderá justificar-

se a aplicação de um fungicida anti-botrytis (consultar lista ADVID de produtos homologados para a 

podridão-cinzenta). 

 

Lembramos que as previsões indicam a continuação da instabilidade climática por mais alguns dias. 

 

 

  

 

 

 

ADVID, 4 de Julho de 2014 

Relembramos a necessidade de respeitar o número máximo de aplicações de cada substância activa por campanha. 

Para orientar a estratégia de protecção a adoptar, deve consultar o respectivo técnico da ADVID e ter igualmente em 

atenção as indicações do Serviço de Avisos Agrícolas. 


